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ΠΡΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ 
«ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
 

ΠΕΙΡΑΙΑ, 07/12/2017 
 

ΘΕΜΑ:  Δημόςια διαβοφλευςη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αεροςτρώματοσ 
κλίνησ τησ υπομονάδασ του Νευροχειρουργικοφ τμήματοσ 

 
Σχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια αεροςτρωμάτων κλίνθσ τθσ υπομονάδασ 
του Νευροχειρουργικοφ τμιματοσ του νοςοκομείου ςασ, θ  εταιρία μασ είναι ςτθν ευχάριςτθ κζςθ 
να ςασ υποβάλει τισ εξισ προτάςεισ προσ δικισ ςασ αξιολόγθςθ:  

 
Αερόςτρωμα:  

 
1. Να εξυπθρετεί τθν πρόλθψθ και τθν κεραπεία κατακλίςεων υψθλοφ κινδφνου (high risk) 
2. Να διακζτει  πολλαπλζσ αεροκυψζλεσ, οι οποίεσ ςε περίπτωςθ διάτρθςισ  να μποροφν να 

αντικαταςτακοφν μεμονωμζνα και να μπορεί να επιτυγχάνει αποτελεςματικι κεραπεία 
(Therapeutic Weight limit)  για βάροσ αςκενοφσ τουλάχιςτον  160 Κgr.  

3. Κάκε κυψζλθ αζροσ να διακζτει ειδικό ςχεδιαςμό ϊςτε να εξαςφαλίηουν  μεγαλφτερο 
αίςκθμα αςφάλειασ ςτον αςκενι  (να αναφερκεί θ ςχετικι τεχνολογία). 

4. Να διακζτει λειτουργικό διακόπτθ on/off που να απομακρφνει τον αζρα ταχφτατα ςε 
περιπτϊςεισ ανάγκθσ CPR. O διακόπτθσ CPR να βρίςκεται ςε εμφανζσ ςθμείο κοντά ςτον 
κϊρακα του αςκενοφσ  ϊςτε να μθν υπάρχει κακυςτζρθςθ ςτθν ανταπόκριςθ. 

5. Το ςτρϊμα να διατθρεί τον αζρα ςτο εςωτερικό του τουλάχιςτον δϊδεκα  ϊρεσ για 
περιπτϊςεισ μεταφοράσ ι διακοπισ ρεφματοσ. Να φζρει επίςθσ ιμάντεσ για τθν 
ςτακεροποίθςι του επί τθσ κλίνθσ.  

6. Να φζρει  ειδικι υποδοχι τοποκζτθςθσ του καλωδίου τροφοδοςίασ και να είναι πλενόμενο 
ςε πλυντιριο.  

7.  Οι ςωλινεσ ςφνδεςθσ του ςτρϊματοσ με τθν μονάδα ελζγχου να είναι ειδικισ καταςκευισ 
ϊςτε να αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτρζβλωςθσ και απόφραξθσ του αζρα.  
 

Κάλυμμα 
 

1. Το κάλυμμα να είναι αποςπϊμενο, πλενόμενο ςε πλυντιριο, να είναι  διελαςτικό, 
αναπνζον   και οι ραφζσ του να εμποδίηουν τθν ειςροι βιολογικϊν υγρϊν εντόσ του 
ςτρϊματοσ.    

2. Να είναι βραδφκαυςτο, αντιβακτθριδιακό, υποαλλεργικό και βιοςυμβατό. (Να αναφερκοφν 
τα  πρότυπα καταςκευισ).  
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Μονάδα Ελζγχου 
 
1. Η μονάδα ελζγχου να διακζτει ειδικό πλικτρο μζγιςτθσ πλιρωςθσ αζρα του 

αεροςτρϊματοσ  ϊςτε να διευκολφνεται  το ζργο του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςτθν 
κακθμερινι φροντίδα και περιποίθςθ των αςκενϊν.  

2. Χρόνοσ κφκλου μεταβλθτισ πίεςθσ τουλάχιςτον 15 min ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άνεςθ του 
αςκενοφσ (Να κατατεκοφν ςχετικζσ μελζτεσ). 

3. Δυνατότθτα κυκλοφορίασ αζρα  κάτω από το κάλυμμα ϊςτε  να βοθκά  να παραμείνει  το  
δζρμα  του  αςκενοφσ ςτα επικυμθτά επίπεδα κερμοκραςίασ και υγραςίασ.  

4. Αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ εναλλαγισ  του αζρα ανάλογα με το βάροσ, τθν κζςθ και τθν 
κίνθςθ του αςκενοφσ και επιπλζον  δυνατότθτα από τον χριςτθ  ρφκμιςθσ τθσ 
εφαρμοηόμενθσ πίεςθσ ϊςτε να εξαςφαλίςει μεγαλφτερθ άνεςθ ςτον αςκενι. 

5. Δυνατότθτα εφαρμογισ ςυνεχοφσ  χαμθλισ πίεςθσ ςτον αςκενι με αυτόματθ ρφκμιςθ 
πίεςθσ του αζρα ανάλογα με το βάροσ, τθν κζςθ και τθν κίνθςθ του αςκενοφσ, μζςω 
επεξεργαςτι και επιπλζον  δυνατότθτα από τον χριςτθ  ρφκμιςθσ τθσ εφαρμοηόμενθσ 
πίεςθσ ϊςτε να εξαςφαλίςει τθν μεγαλφτερθ άνεςι του 

6. Να φζρει διακόπτεσ αφισ επί τθσ μονάδοσ ελζγχου για εφκολο κακαριςμό και δυνατότθτα 
κλειδϊματοσ των ρυκμίςεων για τθν αποφυγι μθ επικυμθτϊν αλλαγϊν ςτθν λειτουργία 
του. 

7. Η μονάδα ζλεγχου να φζρει LCD οκόνθ επί τθσ οποίασ να απεικονίηονται  τα ςχετικά 
μθνφματα των ςυναγερμϊν για περιπτϊςεισ  χαμθλισ πίεςθσ, πρόβλθμα ςτον κφκλο 
εναλλαγισ πίεςθσ, βλάβθσ ςτθν αντλία και διακοπισ ρεφματοσ  τουλάχιςτον,  με τον 
αντίςτοιχο ακουςτικό ςυναγερμό.   

8. Στθν είςοδο τθσ αντλίασ  να υπάρχει αποςπϊμενο (χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων) φίλτρο για 
τθν εφκολθ αντικατάςταςθ και από το νοςθλευτικό προςωπικό.   

 
ημαντική ημείωςη:  
Η εταιρία μασ δεν διακζτει ςτρϊμα κατάκλιςθσ Class II τφπου Β αλλά Class II τφπου Α  
 
 
Είμαςτε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ. 
 
 
Με Εκτίμθςθ, 
Για τθν Δ. Κορτζςθσ & Σία Ε.Ε. 
 
 
Κορτζςθσ Διαμαντισ 
Γενικόσ Δντισ 


